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Överenskommelse för Deltagare i Alvin 
 

1 Parter och omfattning 

Härmed tecknas följande överenskommelse mellan Uppsala Universitet, genom Uppsala 

universitetsbibliotek, (”UUB”), org.nr. 202100-2932, Box 256, 751 05  Uppsala, och [Parts namn, 

org. nr. och adress] (”Deltagaren”) avseende samarbete kring och Deltagarens nyttjande av 

databasplattformen Alvin som är en publiceringsplattform för digitaliserat material anpassad för 

användning av bibliotek, museer och arkiv (”Alvin”). 

Alvin består av två delar, en del för registrering av digitaliserat material som endast deltagare som 

erhållit licens att använda Alvin kan tillgå och en publik del för tillgång till det digitaliserade 

materialet. 

 

2 Rättigheter till Alvin 

UUB äger samtliga rättigheter till och förvaltar Alvin. Detta innefattar samtliga rättigheter i nuvarande 

och framtida utvecklingar av Alvin, inklusive hårdvara, mjukvara och dokumentation.  

 

3 Licens Alvin 

Genom att acceptera villkoren i denna överenskommelse erhåller Deltagaren härmed en icke-exklusiv, 

icke överförbar licens avseende nyttjande av Alvin för internt bruk i enlighet med villkoren i denna 

överenskommelse för registrering, redigering och lagring av digitaliserat material. Licensen avser de 

delar av Deltagarens verksamhet som framgår av Bilaga 1. Licens gäller under denna 

överenskommelses giltighetstid. 

Licensen enligt denna punkt 3 avser Alvin i dess senaste version inklusive eventuella uppdateringar. 

Licensen omfattar det antal användare som framgår av Bilaga 1 (”Användare”). 

Allt material som Deltagaren publicerar i Alvin är och förutsätts vara fritt sökbart via publika 

gränssnitt om ej annat överenskommits. Deltagaren bär ansvaret för att publicerat och opublicerat 

material svarar mot gällande lagar och förordningar, inkluderande men inte begränsat till tillämplig 

lagstiftning avseende upphovsrätt och andra immaterialrättsliga rättigheter. 

 

4 Utbildning av användare hos Deltagaren 

UUB ansvarar för att två  huvudanvändare hos Deltagaren erhåller nödvändig utbildning för att kunna 

använda Alvin samt utbilda övriga Användare och lämna initial support inom Deltagarens organisation till 

Användarna (”Huvudanvändare”). Huvudanvändarnas utbildning omfattar ett  tillfälle på plats och tid som 

överenskoms särskilt mellan parterna. Ytterligare utbildning av Huvudanvändarna kan ges efter särskild  
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överenskommelse i den mån det krävs för att Deltagaren ska kunna nyttja uppdateringar och/eller 

utvecklingar av Alvin. 

 

5 Drift och underhåll 

UUB ansvarar för drift och underhåll av Alvin, liksom för eventuell vidareutveckling av Alvin. 

 

6 Tillgänglighet/beredskap 

Drift och support utförs av en grupp vid UUB anställd personal för att minska sårbarhet och för att 

tillfredsställande tillgodose vikariefunktioner och kompetensförsörjning. Support för drift- och 

underhållsärenden ges under normal kontorstid (8.30-16.30) via en helpdesk, för vilken UUB 

ansvarar, och f r å g o r  skall skyndsamt besvaras och om möjligt åtgärdas. 

Det digitala arkivet förvaras i en databas i enlighet med Uppsala universitets gällande riktlinjer för 

informationssäkerhet, som finns tillgängliga på http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=41950. 

Databasen speglas mot en säkerhetskopia som förvaras i separat driftsmiljö. Om 

säkerhetsarrangemang utöver detta önskas kan Deltagaren om så önskas fritt disponera över ytterligare 

kopior av sitt material i databasen för säkerhetsändamål. 

 

7 Ersättning 

Deltagaren har valt att ingå i samarbetet på nivå X (se Bilaga 2 för nivåer och villkor för respektive 

nivå) och ersättning till UUB för samarbetet och licens enligt denna överenskommelse framgår av 

Bilaga 2 till denna överenskommelse. 

Fakturering sker av UUB till Deltagaren kalenderårsvis senast per den 31 maj, med 30 dagars 

betalningstid. Under första året som Deltagaren ingår i samarbetet ska ersättning för återstående del 

av kalenderåret erläggas vid fakturering som sker omedelbart efter det att denna överenskommelse 

ingåtts. 

 

8 Justering av ersättning 

Justering av ersättningsnivåerna enligt Bilaga 2 för nästkommande år fastställs årligen av 

Alvinkonsortiet. 

 

9 Kontaktpersoner 

Kontaktpersoner för respektive part framgår av Bilaga 3. 

Kontaktpersonen/-erna för Deltagaren ansvarar för att erhållen information från 

UUB sprids inom Deltagarens organisation till relevanta personer. 

 

http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=41950
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10 Ansvar 

Deltagaren är ensamt ansvarig för det material Deltagaren publicerar inom Alvin och ska 

således hålla UUB skadeslös för all skada som sådan publicering medför för UUB. Utöver 

nämnda ansvar för Deltagaren gäller att part inte kan ställas till ansvar för direkt eller 

indirekt skada som åsamkats den andra parten eller skada hos tredje man som vållats av den 

andre parten vid användandet av Alvin eller digitaliserad information som registrerats i 

Alvin. 

 

 

 

 

Ingen part har någon ersättningsskyldighet mot den andra parten om denna hindras att utföra sina åtaganden 

i rätt tid på grund av förhållanden som denna inte kunnat förutse och vars menliga inverkan denna inte 

rimligen kunnat undanröja. 

11 Överlåtelse 

Ingen av parterna har rätt att helt eller delvis överlåta rättigheterna eller skyldigheterna enligt denna 

överenskommelse utan den andra partens skriftliga medgivande. 

12 Ändringar och tillägg 

Ändringar av eller tillägg till denna överenskommelse skall upprättas skriftligen och undertecknas av båda 

parter. Muntliga överenskommelser gäller ej. 

13 Giltighet och undertecknande 

Denna överenskommelse äger giltighet från undertecknande av båda parter och till och med den 31 

december innevarande år. Överenskommelsen kan därefter förlängas med ett år i taget efter 

överenskommelse mellan parterna. Parterna ska inför sådan förlängning, om någon part så påkallar, 

omförhandla villkoren i denna överenskommelse. Om parterna inte kan komma överens om villkoren 

för en sådan förlängning, inklusive eventuell justering av ersättningsnivån, upphör överenskommelsen 

per den sista december innevarande år. 

Vid upphörande av denna överenskommelse har Deltagaren rätt att erhålla en kopia av all sin data 

ur Alvin, i version aktuell vid överenskommelsens utgång. Begäran om att erhålla sådan kopia måste 

dock framställas senast en vecka innan överenskommelsen upphör. Om inte annat överenskoms kommer 

samtliga poster som tillhör den uppsägande Deltagaren att ligga kvar och långsiktigt bevaras och förvaras 

i Alvin efter upphörandet. Om inget annat överenskoms mellan parterna upphör vidare alla rättigheter 

för den uppsägande Deltagaren enligt denna överenskommelse att lagra, redigera eller kräva ut 

Deltagarens poster i Alvin samt alla skyldigheter för kvarvarande parter att uppdatera, redigera eller i 

övrigt hantera den uppsägande Deltagarens poster i Alvin, i och med att denna överenskommelse 

upphör att gälla. 

14 Tvistelösning 

Parterna är ense om att för det fall tvist uppkommer avseende överenskommelsens tolkning eller 

tillämpning skall tvisten i första hand lösas i förhandlingar mellan parterna. I andra hand skall tvisten 

lösas genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat 

skiljedomsförfarande. Skiljedomsförfarandet skall äga rum i Uppsala. I det fall båda parterna är 

svenska myndigheter ska tvisten hänskjutas till behörig instans för att lösa sådan tvist. 
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____________________ 

Denna överenskommelse har upprättats i två (2) exemplar varav respektive part 

erhållit ett (1) exemplar. 

 

XXXXXX den ________________ Uppsala den ________________ 

 

Xxxxxx xxxxx Uppsala universitet, 

Xxxxxx xxxxxxx Uppsala universitetsbibliotek 

________________________ ________________________ 

Xxxxxx Xxxx Lars Burman 

Xxxxxxxxx Överbibliotekarie 

 

 

 

BILAGA 1 

 

Omfattad verksamhet hos Deltagaren 

 

Följande delar av Deltagarens organisation omfattas av avtalet och licensen till Alvin 

[...] 

 

Antal användare 

Huvudanvändare: 

[…] 

[…] 

 Antal övriga användare: […] 
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BILAGA 2 

 

Ersättningsnivåer 

Nivåerna för deltagande i samarbetet avseende Alvin inklusive licensavgift innefattar villkor 

avseende de tekniska förutsättningar som är aktuella.  

Angivna ersättningar innefattar ev. overheadkostnader. 

Nivå 1 - 39.015 SEK/år 

På denna nivå befinner sig mindre kulturarvsinstitutioner.  

Deltagare nyttjar Alvins fulla potential i fråga om arkivering och tillgängliggörande av 

digitaliserat kulturarv.  

Det lagringsutrymme som erbjuds uppgår till 10 TB. Som jämförelse kan sägas att 20.000 

högupplösta bilder motsvarar omkring 1.7 TB. Antalet poster är obegränsat. 

Nivå 2 – 97.538 SEK/år 

Den mellersta nivån är anpassad för större kulturarvsaktörer med mer omfattande samlingar.  

Deltagare nyttjar Alvins fulla potential i fråga om arkivering och tillgängliggörande av 

digitaliserat kulturarv.  

Det lagringsutrymme som erbjuds uppgår till 20 TB. Som jämförelse kan sägas att 20.000 

högupplösta bilder motsvarar omkring 1.7 TB. Antalet poster är obegränsat.  

Nivå 3 – 364.140 SEK/år 

Denna nivå innefattar större kulturarvsaktörer med omfattande samlingar.  

Det lagringsutrymme som erbjuds uppgår till 100 TB. Som jämförelse kan sägas att 20 000 

högupplösta bilder motsvarar omkring 1.7 TB. Antalet poster är obegränsat. 

Nivå 4 – ANDRA FORMER AV DELTAGANDE 

Deltagande i Alvin kan också erbjudas för enskilda projekt, för en engångskostnad som 

uppgår till en eller två gånger årskostnaden i lämplig kategori, eller till ett förutbestämt 

schablonbelopp som specificeras nedan och faktureras efter avslutad publicering Detta är 

lämpligt för material som inom ramarna för ett projekt digitaliseras, arkiveras och 

tillgängliggörs genom Alvin, men som sedan inte behöver redigeras eller justeras vidare. Det 

finns således ingen tillgång till dylika funktioner, men materialet ges även i framtiden 

utrymme på Alvin-plattformen.  

 

Specifikation av nivå 4: [......]  

 

Nivå 4 innebär att följande delar av avtalet inte är tillämpliga: 
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§4 (Utbildning av användare hos Deltagaren)  

§7, Ersättning, stycke 2, Fakturering). 

 

 

 

 

 

SÄRSKILDA UNDANTAG 

Speciella förhållanden kan komma att råda i vissa fall. Detta kan exempelvis gälla för 

Deltagare med en hög organisatorisk komplexitet, behov av ett stort antal 

administratörsbehöriga användare, eller med liknande krav.  
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BILAGA 3 

 

Kontaktpersoner 

 

Kontaktperson UUB: 

Stefan Andersson, +46 18 471 71 33, stefan.andersson@ub.uu.se 

Per Cullhed, +46 471 62 14, per.cullhed@ub.uu.se 

 

Kontaktperson/-er Deltagaren: 

[…] 

 


